УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

I ЗАКОНСКИ И СТАТУТАРНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
СТАУТА УОСС
Законски и Статутарни основ за доношење овог Статута, одређен је одредбама члана 55. став 3.
тачка 1, члана 40. став 2. и став 3. и члана 181. став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/16,), као
и на основу чланова 52. до члана 55. Статута УОСС.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА УОСС
Важећи Статут УОСС у претходном периоду (пре 30.05.2021.г.) био је предмет селективног
тумачења Председника и Председништва УОСС, чиме је у више наврата дошло до грубог кршења
Статута:
-

Избором Председника УОСС 2018. године када није спроведен поступак Избора са новим
делегатима ОСО, па је Председник УОСС постао аутономни орган са мандатом који је
независан од мандата делегата Скупштине УОСС, што је за резултат имало последицу да:
-

Председник УОСС не спроведе Изборну Скупштину већ дописом ка ОСО формира
актуелни сазив Скупштине,

-

Скупштина УОСС која је формирана 2019. године није бирала Председника УОСС,

Измењен је Статут са циљем да се појединим члановима УОСС дају већа права у односу на
остале чланове УОСС повећањем старосне границе,

-

Омогућено је да у чланству УОСС постоје 2 основне судијске организације, са истим
чланством,

-

Чланови Скупштине УОСС буду тренери,

-

Једно лице (члан УОСС) може може обављати више функција истовремено, да буде судија и
тренер на истом рангу такмичења,

-

Ангажовање судија на пријатељским утакмицама и турнирима буде без накнаде (таксе),
доношењем одлуке са ретроактивним дејством а у супротности са интересима чланства
УОСС.

III ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У СТАТУТУ
Након спроведене јавне расправе којом је свим члановима УОСС омогућено да изнесу своје
примедбе и предлоге на Нацрт Статута УОСС, Председништво је размотрило све приспеле примедбе,
запажања и предлоге и поступајући у складу са одредбама чл. 38. став 1. тачка 14. утврдило текст
Предлог Статута УОСС (усаглашен са Статутом ОСС), који доставља Скупштини УОСС на усвајање.
Овим предлогом Статута прецизира се следеће:
-

Скупштина УОСС постаје навиши орган УОСС.

-

Мандат Скупштине УОСС (делегата Скупштине УОСС из ОСО) је 5 година.

-

Број делегата из ОСО утврђује се на основу броја редовних - активних чланова, по принципу
да на започетих 50 редовних чланова ОСО даје једног делегата.

-

Чланови у мировању не учествују у раду органа УОСС и не плаћају чланарину.

-

Број редовних чланова утврђује Председништво УОСС а на основу Књиге чланства УОСС.

-

Поред Књиге чланства утврђује се информациони систем УОСС, као електронска база
података и средство информисања чланова УОСС.

-

Кандидат за Председника УОСС може бити сваки редован члан УОСС а уколико Председник
долази из реда чланова УОСС, а не делегата у Скупштини УОСС, остварује право гласа.

-

Уколико у току мандата Скупштине УОСС из разлога наведених у Статуту (нпр. смена,
оставка, испуњење старосног услова...) мандат Председника УОСС истекне пре рока на који је
изабран, бира се нови Председник УОСС чији мандат траје до краја мандата актуелног сазива
Скупштине при чему новог Председника бирају делегати актуелног сазива Скупштине.

-

Чланство у УОСС непосредно остварују основна или територијална судијска удружења (ОСО),
а преко њих индиректно и сва физичка лица, судије и контролори суђења.

-

Члан УОСС може бити члан само једне ОСО.

-

Делегати ОСО пре свега треба да заједнички раде на спровођењу политике УОСС, а не ОСО, а
ОСО је дата могућност да поднесе предлог Скупштини о промени свог делегата у Скупштини
УОСС (у садашњем важећем Статуту не постоји могућност да ОСО поднесе овакву врсту
предлога), али не више од два пута у току трајања мандата Скупштине и тог делегата, о чему
коначну одлуку доноси Скупштина УОСС.

-

Уводи се јединствена старосна граница за све категорије чланова УОСС (65г) што је у
Правилницима већ било присутно и детаљније разрађено.

-

Прецизно се уређују ограничења везана за истовремено обављање функције судије или
контролора суђња са једне и тренера, функционера клуба са друге стране.

-

Судије и контролори суђења не могу истовремено обављати своје функције у првенствима на
територији Републике Србије и у иностранству. Уколико члан УОСС из личних разлога жели
да своју финкцију обавља у иностранству то је могуће, али се преводи у статус мировања за
ангажовање у УОСС и такмичењима у организацији Савеза.

-

Утврђује се принцип по коме није могуће искључити члана ОСО, уколико има различито
мишљење, већ само уколико чини дисциплински прекршај из Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности..

-

Право искључења члана УОСС из УОСС и ОСО има искључиво највиши орган, т.ј. Скупштина
УОСС.

-

Прецизно се утврђују услови за избор и престанак мандата свих чланова органа УОСС, њихова
права и обавезе.

Председник УОСС
Горан Градински

